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Badanie ankietowe  

„O sąsiedzkości w Gdyni i życiu w dzielnicach” 
 

Szanowni Mieszkańcy i Mieszkanki Gdyni! 

Zapraszamy do udziału w badaniu, prowadzonego w ramach konsultacji społecznych „O sąsiedzkości w Gdyni i życiu  

w dzielnicach”. Jego celem jest poznanie Pana(i) potrzeb związanych z życiem w dzielnicach, rozwojem sąsiedzkości  

i kierunkiem, w jakim powinna się rozwijać sieć Przystani – centrów sąsiedzkich. Materiał zebrany dzięki Pana(i) 

zaangażowaniu pomoże zobaczyć, jakie są potrzeby mieszkańców poszczególnych gdyńskich dzielnic, posłuży do 

rozwoju rozwiązań wspierających lokalne społeczności, sąsiedztwa i dzielnice. Pozwoli również zaplanować przyszłą 

działalność domów sąsiedzkich w sposób, najbardziej odpowiadający na Państwa potrzeby.  

Zespół Laboratorium Innowacji Społecznych  

 

Czy jest Pan(i) mieszkańcem Gdyni? 

 Tak, jeśli tak to: 

 

Jak długo mieszka Pan(i) w Gdyni? 

 Od urodzenia 

 Od ilu lat? Proszę wpisać… 

 

 Nie, jeśli nie to: 

 mieszkam poza Gdynią, ale tu pracuję. 

 mieszkam poza Gdynią, ale w pobliżu i chętnie tu 

przyjeżdżam. 

 mieszkam poza Gdynią, ale spędzam tu większą część 

dnia. 

 nie dotyczy. 

Płeć 

 Mężczyzna 

 Kobieta 

 Nie chcę podawać 

 

Wiek 

 Poniżej 18 

 18-24 

 25-34 

 35-54 

 55-74 

 75 lat i więcej 

Wykształcenie  

 Brak 

 Podstawowe/gimnazjalne 

 Zasadnicze zawodowe 

 Średnie lub pomaturalne 

 Wyższe 

 

Jaki jest Pana(i) status społeczno-

zawodowy? Można zaznaczyć więcej 

niż jedną odpowiedź. 

 Aktywny(a) zawodowo 

 Emeryt/ rencista 

 Bezrobotny/ niepracujący 

 Uczeń/student 

 Inny, jaki?.......... 

Czy w Pana(i) 

gospodarstwie domowym 

mieszkają dzieci? Proszę 

zaznaczyć wszystkie właściwe 

pola. 

 Tak, w wieku do 7 lat 

 Tak, w wieku 8-14 lat 

 Tak, w wieku powyżej 15 lat 

 Nie 

W jaki sposób przemieszcza się 

Pan(i) najczęściej po swojej 

dzielnicy? Proszę wskazać 

maksymalnie 2 odpowiedzi. 

 Pieszo 

 Komunikacją miejską 

 Rowerem 

 Samochodem 

1. Czy są tacy sąsiedzi, o 

których może Pan(i) 

powiedzieć: 

Nie ma 

takich 

sąsiadów 

Są – od 

jednego do 

pięciu 

Są – więcej 

niż pięciu, ale 

nie większość 

Są – 

większość 

sąsiadów 

Trudno 

powiedzieć 

Proszę zaznaczyć znakiem X odpowiednią odpowiedź 

a) kiedy się spotykamy to 

powiemy sobie „dzień dobry”, 

ale nic więcej 

     

b) świadczymy sobie drobne 

usługi 

     

c) wspólnie robimy coś razem      

d) odwiedzamy się w domach      
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2. Proszę dokończyć zdanie: Sąsiedzkość to… 

 

 

3. Czy w 

ostatnim roku:  

Proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi: 

 uczestniczył(a) Pan(i) w spotkaniach jakiejś organizacji, wspólnoty mieszkaniowej, 

rady osiedla. 

 uczestniczył(a) Pan(i) w jakiś wydarzeniach w najbliższej okolicy typu piknik sąsiedzki, 

festyn, kino plenerowe. 

 angażował(a) się Pan(i) w działania na rzecz swojego osiedla, ulicy, bloku, 

najbliższego sąsiedztwa, szkoły, przedszkola, itp. 

 pomagał(a) Pan(i) bezinteresownie swoim sąsiadom. 

 zgłosiła(a) bądź zrealizował(a) Pan(i) jakiś pomysł, na rzecz Pan(i) sąsiedztwa/ 

najbliższej okolicy.  

 głosował(a) Pan(i) w Budżecie Obywatelskim/ brał Pan(i) w innej formie 

współdecydowania o swojej dzielnicy. 

4. Czy okres pandemii 

wpłynął na Pana(i) relacje z 

sąsiadami? 

 

 Tak, ogólnie moje relacje z sąsiadami poprawiły się. 

 Tak, ogólnie moje relacje z sąsiadami pogorszyły się. 

 Nie, moje relacje z sąsiadami nie zmieniły się. 

 Trudno powiedzieć. 

5. Jakie czynniki w Pana(i) opinii sprawiają, że w danej dzielnicy żyje się dobrze? Z poniższej listy 12 

czynników, proszę wybrać 5 najważniejszych, zaznaczając odpowiedni kwadrat. Następnie z wybranych 5 czynników 

proszę wskazać jeden dla Pana(i) najważniejszy, zaznaczając odpowiedni numer. 

 1. Krótki czas dojazdu/ dojścia – do 15 minut, do miejsc ważnych (np. miejsca realizacji spraw urzędowych/ 

ważnych spraw życiowych, do żłobka, przedszkola, szkoły, biblioteki, placówki pomocy społecznej). 

 2. Oferta i infrastruktura umożliwiająca rozwijanie i zacieśnianie więzi sąsiedzkich, budowanie lokalnej 

wspólnoty dzielnicowej, w tym miejsca gdzie mieszkańcy mogą się spotykać i integrować np. (Dom 

Sąsiedzki, festyny, sąsiedzkie wydarzenia w przestrzeni dzielnicy). 

 3. Bezpieczeństwo w dzielnicy. 

 4. Niski poziom zatłoczenia dzielnicy, niski poziom hałasu w dzielnicy. 

 5. Zorganizowanie dzielnicy w taki sposób, że nie ma potrzeby/ w niewielkim stopniu występuje potrzeba 

przemieszczania się do Centrum/ do innych dzielnic. 

 6. Estetyka i dobry stan przestrzeni i infrastruktury w dzielnicy (dobry stan budynków, infrastruktury 

sportowej, przestrzeni wspólnych osiedli itp.). 

 7. Rozwiązania w dzielnicy umożliwiające szybki transport do i z dzielnicy (sieć autobusów/ trolejbusów, 

dostęp do SKM, PKM, węzły przesiadkowe, rozwiązania rowerowe itd.). 

 8. Liczba nowych inwestycji w dzielnicy/ wokół dzielnicy, wysokie tempo rozwoju dzielnicy. 

 9. Odpowiednia liczba placówek handlowych i usługowych w dzielnicy  (np. fryzjer, sklep spożywczy, apteka, 

rynek osiedlowy). 

 10. Sąsiedztwo naturalnych zasobów/ unikatowe walory przestrzenne (bliskość plaży, lasu, parku 

krajobrazowego, walory historyczne itp.). 

 11. Tereny zielone i odpowiednie wyposażenie dzielnicy w infrastrukturę do wypoczynku i rekreacji, w tym 

infrastrukturę do aktywności rowerowej, sportowej, turystyki pieszej, parki, zieleńce, tereny rekreacyjne, 

sportowe, place zabaw itd.). 

 12. Stała oferta edukacyjna, rozwojowa, kulturalna, sportowa, realizowana blisko miejsca zamieszkania (np. 

spektakle plenerowe, kina pod chmurką, koncerty, zajęcia pozalekcyjne/ organizowane popołudniami w 

szkole, działalność biblioteki, klubu seniora, działalność domu sąsiedzkiego). 
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6. W jakiej dzielnicy Gdyni 

Pan/Pani mieszka? 

 Nie dotyczy, nie mieszkam w 

Gdyni.  

Proszę przejść do pytania 12. 

 

Proszę wpisać nazwę dzielnicy: 

 

7. Od jakiego czasu mieszka Pan/Pani w tej dzielnicy? Proszę 

podać liczbę miesięcy/lat 

 

8. Na jaką ocenę ocenił(a)by 

Pan(i) życie w Pan(i) dzielnicy? 

 1 - niedostatecznie 

 2  

 3 

 4 

 5 

 6 - celująco 

9. Proszę wymienić jedną dobrą 

stronę życia w swojej dzielnicy: 

 

 

10. Proszę wymienić jedną złą 

stronę życia w swojej dzielnicy:  

 

 

11. Proszę podać miejsca w 

swojej dzielnicy, gdzie najbardziej 

lubi Pan/Pani odpoczywać, 

spędzać wolny czas?  

 

12. Jak w Pana/Pani opinii 

najłatwiej dotrzeć z informacjami 

do mieszkańców dzielnicy?  

Proszę wybrać 3 najtrafniejsze odpowiedzi: 

 Plakaty w przestrzeni miejskiej – np. informacje na tablicach 

ogłoszeniowych/ słupach miejskich. 

 Poczta pantoflowa – przekazywanie informacji bezpośrednio od 

mieszkańców do mieszkańców. 

 Kolportaż bezpośredni: informacja – np. papierowy program/ 

gazetki wrzucane bezpośrednio do skrzynek pocztowych 

mieszkańców. 

 Ratusz – gazetka Urzędu Miasta Gdyni, do pobrania w dzielnicy. 

 Strony internetowe instytucji miejskich/ Rad dzielnic/ itp. 

 Ulotki/ gazetki/ informacje z programem wykładane w ważnych 

dla dzielnicach miejscach: szkołach/ bibliotece/ siedzibie Rady 

dzielnicy/ przychodni zdrowia itp.  

 Media społecznościowe np. Facebook. 

 Informacje przekazywane za pośrednictwem poczty e-mail: 

Mailing/ Newsletter. 

 Informacje przekazywane za pośrednictwem radia. 

 Informacje przekazywane za pośrednictwem telewizji. 

 Inne, jakie?... 

 

13. Czy wie Pan/Pani, że w Gdyni 

działa sieć Przystani – centrów 

sąsiedzkich?  

 

 Tak, słyszałem(łam) o tej inicjatywnie, ale nie korzystałem z 

oferty. 

 Tak, brałem(łam) udział w wydarzeniu organizowanym w 

Przystani.  

 Tak, organizowałem(łam) wydarzenie w Przystani. 

 Członkowie mojej rodziny korzystali z oferty w Przystani. 

 Nie, nigdy o Przystaniach nie słyszałem(łam).  
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14. Czy wie Pan(i), że w Gdyni, w ramach 

sieci Przystani, działają Domy Sąsiedzkie - 

miejsca, gdzie mieszkańcy mogą ciekawie 

spędzać czas wolny i realizować swoje 

pomysły na rzecz dzielnicy i mieszkańców? 

 Tak 

 Nie (proszę przejść do pytania 16) 

15. Czy wie Pan(i) jak funkcjonują 

Przystanie i Domy Sąsiedzkie w Gdyni oraz 

jaką mają ofertę? 

 Tak 

 Nie 

16. Czy był(a)by Pan(i) zainteresowany 

uczestniczeniem w działaniach Domu 

Sąsiedzkiego?  

 

 Tak, chętnie sam skorzystam z oferty. 

 Nie, ale zachęcę moich bliskich np. dzieci do udziału. 

 Nie, bo nie mam czasu. (proszę przejść do pytania 19). 

 Nie, nie jestem zainteresowany (proszę przejść do 

pytania 19). 

 Trudno powiedzieć. 

17. Czy jest/ był(a)by Pan(i) 

zainteresowany(a) korzystaniem z oferty 

Domów Sąsiedzkich zdalnie (przez 

Internet)? 

 Tak 

 Nie 

 Trudno powiedzieć 

 

18. W jak sposób chciał(a)by Pan(i) korzystać z Domu Sąsiedzkiego? Z poniższej listy 9 czynników, proszę 

wybrać 4 najważniejsze, zaznaczając odpowiedni kwadrat. Następnie z wybranych 4 czynników proszę wskazać jeden 

dla Pana(i) najważniejszy, zakreślając odpowiedni numer. 

 1. Spotykać się z sąsiadami w Domu Sąsiedzkim, aby porozmawiać przy kawie/herbacie. 

 2. Korzystać z różnych zorganizowanych zajęć m.in. z edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych, 

rozrywkowych, kulturalnych, integracyjnych. 

 3. Wypożyczać różnego rodzaju sprzęt, np. gry, narzędzia do drobnych prac remontowanych, maszyny do 

szycia, rower cargo. 

 4. Dzielić się z innymi swoimi zasobami (np. książkami, ubraniami, wiedzą, doświadczeniami). 

 5. Nieodpłatnie korzystać z pomieszczeń/ przestrzeni zewnętrznej do realizacji swoich pasji/zainteresowań. 

 6. Korzystać z bezpłatnych porad (np. psychologicznych, prawnych) z oferty wsparcia i informacji. 

 7. Włączać się osobiście w organizowanie wydarzeń w Domu Sąsiedzkim na rzecz sąsiadów. 

 8. Realizować własne pomysły, projekty w Domu Sąsiedzkim. 

 9. Angażować się w działania na rzecz rozwoju sąsiedztwa i mojej dzielnicy. 

 

19. Jeśli podczas odpowiadania na pytania, 

pojawiły się Panu(i) wnioski i uwagi na temat 

tego, jak można rozwijać sąsiedztwo w Gdyni i 

poprawiać jakość życia w dzielnicach, to 

zapraszamy do podzielenia się nimi.  

 

 

 

 

 

20. Jeśli jest Pan(i) zainteresowany otrzymywaniem 

wiadomości o działaniach Przystani i Domów 

Sąsiedzkich to prosimy o podanie swojego adresu 

mailowego. 

Email:  

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety i podzielanie się z nami Pan(i) przemyśleniami. Wyniki badania będą dostępne 

w raporcie, który zostanie opublikowany na Gdyńskiej Platformie Dialogu www.konsultujemy.gdynia.pl 
 

Zachęcamy do śledzenia bieżących informacji o sieci centrów sąsiedzkich Przystań na stronie internetowej 

www.przystan.gdynia.pl 

http://www.konsultujemy.gdynia.pl/
http://www.przystan.gdynia.pl/

